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Kvalitetsstandard:    Kompenserende specialundervisning for voksne 

Målgruppe Målgruppen for kompenserende specialundervisning er borgere med nedsat 

psykisk eller fysisk funktionsevne, der er fyldt 18 år, hvor 

specialundervisningen kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af den 

nedsatte funktionsevne. 

Kriterier og omfang Kompenserende specialundervisning for voksne omfatter undervisning og 

specialpædagogisk støtte, der afhjælper eller begrænser virkningerne af 

den nedsatte funktionsevne. 

Tilbud om specialundervisning gives ikke, hvis et lignende tilbud kan 

dækkes efter anden lovgivning. 

Formål Formålet med kompenserende specialundervisning er at være medvirkende 

til at virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse afhjælpes eller 

begrænses.  

Den kompenserende specialundervisning skal således forbedre borgerens 

livsfunktion og eventuelt formindske handicappet. Der lægges vægt på, at 

borgeren får mulighed for et mere aktivt liv og mulighed for deltagelse i 

samfundslivet. 

Afgørelse Kompenserende specialundervisning tilbydes efter en konkret individuel 

vurdering.  

På et møde mellem borgeren og medarbejder fra myndighedsafdelingen 

laves der en vurdering af borgerens behov og formålet med deltagelse i 

specialundervisning. Mødet foregår oftest i borgerens hjem eller på 

rådhuset. Efter mødet udarbejdes der en handleplan for indsatsen. 

Levering Hjælpen leveres af socialområdet, hvis det drejer sig om dansk-, engelsk- 

eller matematikundervisning. 

Andre undervisningstilbud leveres af leverandører, som er godkendt af 

kommunen og som har erfaring med kompenserende specialundervisning. 

Aktiviteter Kompenserende specialundervisning tilbydes som et kortvarigt forløb på 4-

6 lektioner eller som et længerevarende forløb på 10-12 lektioner. 

Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller på hold.  
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Kvalitetskrav Kompenserende specialundervisning udføres af uddannede speciallærere. 

Der er sagsbehandlingsfrist på max 6 uger efter, at alle relevante 

oplysninger foreligger.  

Opfølgning Der udarbejdes en undervisningsplan i samarbejde mellem borgeren og 

leverandøren af den kompenserende specialundervisning. Heri beskrives 

undervisningens mål, indhold og omfang. 

Der udarbejdes en plan for den afsluttende evaluering, herunder hvordan 

undervisningseffekten kan dokumenteres. Effekten af den særlige 

tilrettelagte undervisning vurderes og evalueres efter ophør af 

lektionerne. 

Hvis det vurderes, at fortsat undervisning ikke kan afhjælpe eller 

begrænse funktionsnedsættelsen yderligere, vil undervisningen ophøre.  

Klage og ankemuligheder Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den 

skriftlige afgørelse, borgeren modtager. 

Afgørelsen kan ankes til ”Klagenævnet for vidtgående 

specialundervisning”. Der kan klages skriftligt eller mundtligt. Klagen skal 

indgives inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. 

Klagen skal sendes til: 

Norddjurs Kommune 

Myndighedsafdelingen 

Torvet 3 

8500 Grenaa 

Lovgrundlag  Lov om specialundervisning for voksne jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. 

august 2011. 

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne. 

Vejledning om specialundervisning for voksne. 

Kontaktinformationer Myndighedsafdelingen  

Torvet 3 

8500 Grenaa 

Tlf.: 8959 1000 

Mail: norddjurs@norddjurs.dk 
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Vigtig information Hvis en borger ikke er i stand til at transportere sig selv, kan der ydes 

støtte til befordring. 

Hjælpemidler, der er nødvendige, for at kunne gennemføre 

undervisningen, stilles gratis til rådighed for borgeren. 

 




